PERSBERICHT : activiteiten E-On-gascentrale wegen op Vilvoords budget
Beste persmensen,
Op mijn vraag omtrent de mogelijke heropstart van de gascentrale van E-On in Vilvoorde antwoordde het
schepencollege dat E-On door de federale regering verplicht werd om opnieuw op te starten.
Over de komende drie jaren gerekend vanaf 1 december 2014 moet E-On in noodgeval in staat zijn om 67 maal
energie te produceren met een minimum aan 1000 productie-uren over deze drie jaar. Indien E-On effectief stroom
zal moeten voorzien dan mag op de aangeleverde energie geen winst worden gerealiseerd.
De E-On-gascentrale stopte haar activiteiten op 1 maart 2013.
Ondertussen zorgt een juridisch geschil tussen de stad Vilvoorde en E-On met betrekking op de geclaimde
belasting op economische bedrijvigheid voor nog meer onduidelijkheid omtrent het Vilvoords budget.
Het Vilvoords schepencollege stelde op 22 september 2014 een advocaat aan om de belangen van de stad te
verdedigen. Immers E-On heeft verzet aangetekend tegen de geclaimde belasting bij de rechtbank van eerste aanleg van Brussel. De inleidende zitting ging door op 26 september 2014 (de stad stelde dus pas in extremis een raadsman aan,
slechts enkele dagen voor de zitting).
De belasting voor het dienstjaar 2010 namelijk 500 000 euro werd volledig betaald door E-on maar is in betwisting.
Voor zowel de aanslag van 2011 als 2012 is er telkens 75 250,85 euro betaald omdat ze dit gedeelte niet
betwisten. Het overige bedrag van jaarlijks 424 749,15 euro wordt wel betwist en is nog niet gestort.
Voor het dienstjaar 2013 bedraagt de aanslag 358 152,21 en is deze volledig betwist.
Ik spreek me dan nog niet uit over de jaren vanaf 2014 en later, hoewel ook hier inkomsten werden geboekt in het
meerjarenbudget 2014-2019. Het is nog maar de vraag of E-On nog wel in aanmerking komt om bedrijfsbelasting
te betalen vanaf 2015 aangezien ze van de federale regering in geval van nood stroom moeten produceren zonder
winst te maken.
Indien de stad ongelijk krijgt in deze zaak dan ontstaat er plots een te derven minderinkomst van afgerond
1,7 miljoen euro, euro’s die men elders zal moeten ophoesten want in dat scenario is de autofinancieringsmarge
in 2019 negatief hetgeen verboden is op het einde van een meerjarenbudget. Ook het resultaat op kasbasis wordt
dan elk jaar negatief.
Indien de stad wel volledig haar gelijk haalt voor de rechtbank dan kan men enkel een meerinkomst boeken aan
interesten, doch deze wegen allicht niet op tegen de honoraria van de geraadpleegde advocaten.
Opmerkelijk ook is dat de stad er nu al van uit gaat dat er bij een eerste uitspraak een beroep zal worden ingesteld,
hetgeen blijkt uit intern mailverkeer.
Dit betekent dat deze zaak nog jaren kan aanslepen en de huidige meerderheid dit dossier met een mogelijke financiële kater wil doorsturen naar de volgende legislatuur.
Politiek correct is dit niet echt.
Het is ook koffiedik kijken van wat er met de E-On-site zal gebeuren eens de activiteiten er definitief worden
stilgelegd.
De koeltorens beheersen de skyline van Vilvoorde en kunnen misschien een andere bestemming krijgen.
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